
~ TÃUÃ Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Tauá 
Gabinete da Prefeita CÃM" ~ !i~, ,~H - --

Projeto de Lei Nº osoi,2021 

Altera a Lei Municipal nº 1.96 de 02 de 
abril de 2013, institui o Fundo unicipal de 
Políticas sobre Drogas - FUMPOD e dá 
outras providências. 

A refeita Municipal de Tauá Estado do Ceará, no uso de suas 
atribuições lega faço saber que a Câmara Municipal de Tauá aprovou e eu sanciono a 

, seguinte Lei: 

CAPITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. ~º. Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas -
CO~P~D de TAUA/CE, que se integrará na ação conjunta e articulada de todos os órgãos 
de rnve1s federal , estadual e municipal que compõe o Sistema Nacional de Políticas sobre 
Drogas - SISNAD, instituído pela Lei nº 11 .343 de 23 de agosto de 2006 e alterado pela Lei 
nº 13.840 de 5 de junho de 2019. 

§ 1º. O COMPOD será vinculado, de forma administrativa e condutiva, pela 
Secretaria da Mulher, Juventude, Idoso, Drogas e Família. 

§ 2º. Ao COMPOD caberá articular atividades de todas as instituições e 
entidades municipais responsáveis pelo desenvolvimento das ações relacionadas às 
políticas sobre drogas, assim como dos movimentos comunitários organizados e 
representações das instituições federais e estaduais existentes no município, e dispostas a 
cooperar com o esforço municipal. 

§ 3º. O COMPOD articulará as atividades mencionadas no parágrafo anterior 
e deverá integrar-se ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, 
com base no Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006; que regulamentou a Lei nº 
11 .343 de 23 de agosto de 2006, e alterado pela Lei nº 13.840 de 5 de junho de 2019, que 
trata das políticas públicas sobre drogas e da instituição do Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas - SISNAD, e dá outras providências. 

CE: 

CAPÍTULO li 
DA COMPETÊNCIA 

Art. 2°. Compete Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de TAUÁ / 

1 - Propor e colaborar no desenvolvimento do Plano Municipal de Políticas 
sobre Drogas (PMPD), compatibilizando-o às diretrizes das políticas públicas sobre drogas 
em nível federal e estadual; 
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- Desenvolver e estimular programas e atividades de caráter intersetorial de 

prevenção ao uso, tratamento, acolhimento e reinserção social e profissional do usuário de álcool e outras drogas no município; 

Ili · estimular e cooperar com serviços que visam ao encaminhamento e 
tratamento de pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas; 

IV - Colaborar, acompanhar e formular sugestões para as ações de 
monitoramento, a serem executadas pelo município, Estado e pela União; 

. V -: ~stimular _est~dos e pesquisas, visando o aperfeiçoamento dos 
conhecimento~ tec~icos c1ent1ficos referentes à prevenção ao uso, acolhimento, 
tratamento, remserçao social e profissional do usuário; 

1 VI - Asse~sorar o Poder Executivo na definição e execução da política de 
prevenção ao uso, acolhimento, tratamento, reinserção social e profissional de pessoas com 
problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas; 

VII - propor a prefeita municipal medidas que visam atender os objetivos 
previstos nos incisos anteriores; · 

VIII - propor ao Executivo Municipal, a celebração de convênios, parcerias, 
acordos, contratos e quaisquer outros ajustes objetivando o desempenho de suas 
atribuições; 

IX - Colaborar com os órgãos competentes nas atividades de prevenção ao 
uso, acolhimento, tratamento, reinserção social e profissional do usuário; 

X - Apresentar sugestões sobre a matéria, para fins de encaminhamento a 
autoridades e órgãos de outros municípios, estaduais e federais. 

CAPÍTULO Ili 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art 3° o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de !AUÁ/CE será 
integrado de for~a paritária por 1 o (dez) membros titulares e seus respect1vos suplentes, 
observada a seguinte representatividade: 

1 - 05 (cinco) represent~ntes do Poder Público Municipal indicados pelo 
representante das respectivas Secretarias: 

a) Secretaria da Mulher, Juventude, Idoso, Drogas e Família; 
b) Secretaria de Saúde; . . . . 
e) Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos, 
d) Secretaria da Educação; 
f) Secretaria da Segurança Cidadã. 
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forma da Lei; 
Ili receitas de aplicações financeiras de recursos do F d . - un o realizadas na 

IV. Produtos de convênios firmados com entidades financiadoras· 
1 

de Renda; 
V Doaço-es em espécies feitas diretamente ao FUMPOD . d - onun as do Imposto 

VI • Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. 

Parágrafo único. Os r~curs_~s que compõem ° Fundo serão depositados em 
conta pública de instituição financeira utilizada pelo Poder Executivo, sob a denominação 
Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas - FUMPOD. 

Art. 9º. os recursos do FUMPOD serão aplicados em: 

1 - Financiamento total ou parc_ia_l de programas e procedimentos que visem 
alcançar as metas propostas na Política Municipal sobre Drogas; 

li - Promoção de estudos e pesquisas sobre problemas relacionados ao uso 
de álcool e outras drogas; 

Ili - aquisição de mat~rial perm~nente, de consumo e outros necessários ao 
desenvolvimento dos programas aCJma mencionados; 

IV - Construção, _r~for~a, ampli~ção, aquisição ou locação de imóveis para 
prestação de serviços necessanos a execuçao da Política Municipal sobre Drogas, bem 
como para sediar o COMPOD. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 10. O Poder Executivo providenciará estrutura física e designará 
servidores da administração municipal para a implantação e funcionamento do órgão. 

Art. 11. O Conselho poderá dispor de uma secretaria executiva, dirigida por 
servidor indicado pelo seu Presidente e designado pela Prefeita Municipal. 

Art. 12. O COMPOD prestará a cada seis meses aos Poderes Executivo e 
Legislativo, o resultado de suas ações, bem como remeterá relatórios frequentes aos órgãos 
responsáveis pelas políticas sobre drogas a nível estadual e federal. 

Art. 13. O COMPOD poderá solicitar informações de qualquer órgão público 
municipal. 

Art. 14. O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas terá sua competência 
detalhada e suas condições de funcionamento determinadas em Regimento Interno, a ser 
elaborado e aprovado no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta 
Lei e homologado pela Prefeita Municipal, através de Decreto, após aprovação do Conselho. 
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. §1~. Se a Prefeita Municipal considerar O Regimento Interno no todo ou em 
e inconst1tuc1onalAou_de alguma for~~ contrário às diretrizes da Política Nacional sobre 

piirt as em consonanc1a com a. Poht1~ E~tadual sobre Drogas, vetá-lo--á . total ou 
oro~ 1mente no prazo de 15 (qumze) dias uteis, contados da data do recebimento e 
pareia icará dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao Presidente do COMPOD o motivo do 
c0rnu~evendo ser efetuada a devida adequação. veto, 

§2°._ O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, 
. ciso ou de ahnea. detn 

§3º. Decorrido o prazo de 1 S(quinze) dias, o silêncio da Prefeita Municipal 
if11portará em Homologação. 

Art, 15. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas 
verbas próprias do orçamento municipal, suplementadas, se necessário. 

Art. 16. Está lei entrará em vigor na data de sua publicação, _revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.965, de 02 de abnl de 2013. 

p~ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ- CEARÁ, em 19 de novembro de 2021. 

Patrícia Pequeno ~ Gomes de Aguiar 
Prefeita Municipal de Tauâ 
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